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Titlul proiectului de act normativ

Lege privind organizarea gi funclionarea sistemului de probaliune

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaliei actuale

Prin Hotdrdrea Guvernului nr.48711998 pentru modificarea 9i completarea Hotirdrii
Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea 9i funclionarea Ministerului Justiliei a fost
infiinlat Serviciul de probafiune in cadrul Ministerului Justiliei.

Prin Ordinul Ministrului Justi(iei nr. 26261C12000 pentru modificarea structurii
organizatorice a Direcliei generale judiciare gi coordonarea strategiei antiinfraclionale,
Serviciul de probaliune existent in cadrul Ministerului Justiliei a fost reorganizat ca Direclia
de reintegrare sociald gi supraveghere, Tn subordinea aceluiagi minister.

Prin Ordonanla Guvernului nr. 9212000 privind organizarea gi functionarea
serviciilor de reintegrare sociald a infractorilor gi de supraveghere a executdrii sancliunilor
neprivative de libertate aprobatd prin Legea nr. 12912002 au fost Tnfiin[ate serviciile de
reintegrare socialS a infractorilor gi de supraveghere a executirii sancliunilor neprivative
de libertate, sub autoritatea Ministerului Justiliei, ca organisme specializate, fird
personalitate juridici, funcliondnd pe lAngd fiecare tribunal, dar aflate in coordonarea
Direcfiei de reintegrare sociald gi supraveghere. Denumirea serviciilor a fost schimbatd in
servicii de probafiune prin Legea nr. 12312006 privind statutul personalului din serviciile de
probaliune.

Adoptarea noului Cod penal gi a noului Cod de procedurd penalS impune o
reconfigurare a sistemului probaliunii, prin reorganizarea sistemului actual, avAnd in
vedere schimbdrile de substanfi cu privire la sancliunile gi mdsurile neprivative de
libertate aplicabile in cursul procesului penal, introduse in sistemul penal romAn prin cele
doud coduriin materie penalS.

Astfel, in condiliile in care noul Cod penal gi noul Cod de proceduri penalS,
comparativ cu reglementarea actualS, extind gi mai mult sfera sanc{iunilor 9i mdsurilor
comunitare (consacrAnd amAnarea aplicirii pedepsei, munca in folosul comunitilii,
extinzdnd domeniul mdsurilor educative neprivative de libertate etc.) este necesari o
regAndire a sistemului proba[iunii, atdt din punctul de vedere al organizirii acestuia, c6t gi
din punct de vedere funclional, cu luarea in considerare a atribuliilor stabilite in sarcina
consilierului de probafiune



2. Schimbiri preconizate

Prezentul proiect de lege regdndegte Tntregul sistem de proba{iune, atdt din punct
de vedere organizalional, cAt gi din punct de vedere funclional gi este elaborat avdnd la
bazd prevederile Legii Nr. 28612009 privind Codul penal gi ale Legii Nr. 13512010 privind
Codul de procedurd penald. Proiectul urmiregte reformarea sistemului de proba[iune prin
internalizarea valorilor, principiilor, aborddrilor gi conceptelor moderne promovate prin
recomandiri gi alte instrumente specifice elaborate la nivel european in domeniul
probaliunii, dar este articulat pe experienla practicd acumulatd Tn activitatea de proba[iune
pdnd in prezent.

Proiectul de lege este structurat in 4 titluri, care reglementeazi urmdtoarele
aspecte:

1. Titlul I - Dispozifii generale: Capitolul | - Scop gi aplicare; Capitolul l l - Principiile
activitalii sistemului de probaliune; Capitolul l l l - Defini{ii;

2. Titlul l l- Organizarea sistemului de probaliune;
3. Titlul l l l - Activitatea de probaliune: Capitolul I - Dispozili i generale; Capitolul l l -

Evaluarea inculpafilor gi a persoanelor supravegheate; Capitolul lll - Sprfiinirea instanlei
de judecatd in procesul de individualizare a pedepselor gi mdsurilor educative; Capitolul lV
- Coordonarea procesului de supraveghere; Capitolul V - Coordonarea executdrii amenzii
prin prestarea unei munci neremunerate in fblosul comunitilii; Capitolul Vl - Activitatea
consilierului de probaliune Tn legdturd cu persoanele private de libertate; Capitolul Vll -
Acte ale consilierului de probaliune; Capitolul Vlll - Colaborarea cu institutiile din
comunitate;

4. Titlul lV - Dispozili i tranzitorii gi finale.

2.1. Titlul l- Dispozili i generale
Titlul I al proiectului de lege se constituie din prezentarea sferei generale de

aplicare a prezentei legi, a scopului proba{iunii, a misiunii acesteia 9i a principiilor care
stau la baza activitSlii in sistemul de probaliune.

Prin scopul gi misiunea probaliunii se stabilegte finalitatea inspre care converge
intreaga activitate de probaliune gi delimiteazS, in acelagi timp, elementele identitare
necesare unui sistem in construclie. incd din primele texte, proiectul traseazd linia de
concepere a ansamblului gi oferd cheia in care trebuie citit intregul proiect, prin prisma
no[iunii de comunitate ca fundament gi justificare finald a activitdfii de probaliune. In
acelagi sens, proiectul introduce pentru prima datd in legislalia romane noliunea de
,,sancliuni gi mdsuri comunitare" utilizatd la nivel european incd de la momentul elabordrii
Recomanddrii Consiliului Europei Nr. R(92) 16 referitoare la regulile europene privind
sancliunile gi misurile comunitare gi reluatd apoi in toate instrumentele elaborate in
domeniul probafiunii.

Principiile activitilii sistemului de probaliune stipuleazd expres valorile pe care se
axeazd un sistem modern de probafiune gi Tnglobeazd prevederile Convenliei Europene a
Drepturilor Omului gi ale actelor normative gi recomandirilor europene gi internalionale
amintite in secfiunea a 5- a, punctul 6 a prezentului document.

Definirea unor termeni gi sintagme care incheie titlul I are menirea a clarifica sensul
conceptelor specifice util izate pe parcursul proiectului.



2.2. Titlul l l- Organizarea sistemului de probaliune
Titlul dedicat organizdrii sistemului de probafiune cuprinde dispozili i cu privire la

structura sistemului de proba{iune pe cele doui paliere, central gi local, gi menlionarea
legdturilor dintre cele doud forme de organizare.

Este prezentatd astfel structura coordonatoare sub forma unei Direclii Nalionale, cu
personalitate juridici, in cadrul Ministerului Justiliei infiinlati prin reorganizarea actualei
Direclii de Probaliune. Adoptarea unei astfel de mdsuri a fost necesard pentru o mai buni
gestionare a sistemului de probaliune la nivel nalional, inclusiv in ceea ce privegte
administrarea bugetului fin6nd cont ci in prezent serviciile de probafiune au o dublS
subordonare: din punct de vedere administrativ fali de tribunalele pe ldngd care
funcfioneazi gi funclional fa!6 de Direclia de Proba[iune din Ministerul Justifiei, fapt ce
Tngreuneazd activitatea de probaliune. Aceastd solufie este cu atdt mai necesari cu c6t in
perspectiva noilor coduri activitatea de probaliune va cregte exponenlial, ceea ce va
necesita un rdspuns institulional adecvat din punct de vedere al resurselor alocate
sistemului de probafiune. in acest context, se impune cu fo(a necesitSlii o administrare
unitarS a tuturor resurselor sistemului de probafiune, printr-un buget distinct, care sd
asigure o cregtere solidS, coerenti gi viabilS a instituliei probaliunii, precum gi crearea
unei structuri centrale solide care si aibd capacitatea de a gestiona atdt func{ional, c6t gi
administrativ intregul sistem de proba{iune.

in aceastd secliune sunt prezentate 9i principalele atribulii ale Direcliei care se
concentreazd cdtre stabilirea liniilor strategice de dezvoltare a sistemului de probaliune gi
a celor privind executarea pedepselor 9i misurilor neprivative de libertate, coordonarea
dezvoltdrii sistemului de probafiune, controlul serviciilor de probafiune, managementul
resurselor umane, al celor financiare 9i administrative. Elementele referitoare la
managementul resurselor financiare 9i administrative prezintd noutate prin comparalie cu
situalia actualS gi au fost introduse din considerente legate de cregterea gradului de
eficien{d a actului managerial.

Proiectul de lege prezintd, de asemenea, organele de conducere gi reprezentare
ale structurii centrale a sistemului de probatiune, modalitatea de ocupare a funcliilor de
conducere, precum gi atribulia de ordonator terliar de credite a directorului general. A fost
introdusd o procedurd echitabild 9i transparentd de ocupare a posturilor de conducere de
la primele trei nivele de management, precum gi un mandat limitat pentru exercitarea
funcliei, in vederea cregterii nivelul de performanld managerialS gi acorddrii de ganse
egale pentru promovare in carierd personalului din sistemul de probaliune. Pentru
incurajarea unui management participativ in vederea elabordrii liniilor strategice ale
sistemului de probaliune a fost previzutd gi existen{a unui Consiliu de Conducere in care
sd se r^egeseascd coordonatorii tuturor departamentelor din cadrul structurii centrale.

In vederea asigurdrii atribuliilor ce revin Direcliei Tntr-un mod eficient gi eficace a
fost prevdzutd posibilitatea infiinfarii unor departamente gi altor structuri specializate pe
anumite zone de competenli stabilite prin regulamentul de organizare gi funclionare al
Direcliei.

Jindnd cont de complexitatea atribuliilor exercitate de Direclie pentru gestionarea
sistemului de probafiune a fost necesari identificarea categoriilor de personal care pot
activa in cadrul structurii centrale. Pe l6ngd categoriile de personal care activeazd gi in
prezent in cadrul Direcliei de Probaliune a fost precizatd categoria largd a personalului de
probaliune in vederea lSrgirii accesului personalului de probafiune din serviciile de
probaliune. Realitatea curentd a dovedit necesitatea de a implica practicieni in activitSlile
de management ale sistemului de probafiune, iar aceasti dispozilie va spori accesul
personalului de probaliune in astfel de acliuni.



Proiectul acordd o atenlie expresd activitilii de formare profesionald a personalului
in domeniul probaliunii gi activitalii de studiu gi cercetare esenfialmente necesare pentru a
fundamenta direcllile de dezvoltare a practicii in domeniul probaliunii. Aceste activitili
revin structurii centrale care le gestioneazd fie in mod direct, fie la nivelul structurilor
teritoriale aflate in subordinea sa. Stipularea in mod expres a acestor responsabilitdli
rezultd din: necesitatea formdrii profesionale permanente a personalului de probafiune in
condifiile noutdfilor de reglementare Tn domeniu, adoptarea unei practici unitare la nivelul
serviciilor de probafiune, convergenla diversitSlii specializdrilor personalului de probaliune,
importanla stabilirii pe fundamente gtiinlifice a direcfiilor de practici, stimularea cercetdrii
gi studiului care s6 racordeze in permanenfi practica probaliunii la dinamica realitSlii
sociale. Toate considerentele enumerate se regisesc at6t la nivelul altor state cu sisteme
de probaliune consolidate, cdt gi la nivelul recomanddrilor europene in domeniu (amintim
cea mai recentd Recomandarea CE Nr. (2010)l privind regulile europene in domeniul
probaliunii).

ln ce privegte structurile locale ale sistemului de probaliune, pe ldngd serviciile de
probafiune funclionale in prezent (cdte unul in fiecare jude! gi Tn municipiul Bucuregti) vor
putea fi infiinlate sedii secundare ale acestor servicii de probaliune, in funclie de
necesitSfile comunitalilor locale, dar sunt preconizate gi alte moduri de organizare pentru a
spori capacitatea de rispuns a sistemului de probaliune la problematica infraclionalitSlii,
linand cont ci aceasta variazd de la o zond a [6rii la alta, de la un jude! la altul gi chiar in
interiorul aceluiagi jude{.

Similar cu modalitatea de ocupare a funcliilor de conducere din structura centrald a
fost introdusd gi pentru coordonatorii structurilor locale posibilitatea ocupdrii prin concurs
9i pentru un mandat limitat.

in ce privegte competenla teritoriald criteriul locuinlei persoanei aflate in evidenfd
gi-a dovedit eficienfa in prezent gi a fost men[inut Tn continuare, urmdnd a fi stabilit ca
reper prin raportare la nivelul unuijude!, respectiv la competenla teritoriald a judecdtoriilor.

Textul de lege prevede gi posibilitatea ca in cadrul serviciilor sd poatd fi infiinlate
anumite compartimente specializate urmdrind acelagi scop de intervenlie eficientd Tn
abordarea infrac{ionalitifii. Vor putea fi Tnfiin{ate astfel compartimente care sd lucreze cu
precddere cu instanlele de judecatd, altele in comunitate pentru supravegherea gi
asistenla persoanelor condamnate, cu unitafile penitenciare sau pentru dezvoltarea unor
arii de practici cum ar fi programele specializate de lucru cu infractorii sau munca in
folosul comunitdtii.

in prezent Tn cadrul serviciilor de probafiune igi desfSgoard activitatea doar
personal de probaliune, consilieri gi gefi de servicii, fapt ce presupune ca acegtia si
deruleze inclusiv atribufiile administrative pentru derularea activitilii. in acest sens,
proiectul de lege aduce o dispozi(ie imperios necesard referitoare la introducerea unor
categorii noi de personal pe langa personalul de probaliune pentru derularea unor
activitdli legate de secretariat, aspecte administrative, lT gi alte atribufii specifice care nu
necesitd calificarea personalului de probaliune giin vederea degrevdrii acestuia.

Direclia Nalional5 de Probafiune fiind o structuri a statului rom6n, a fost necesard
prevederea expresd a faptului ci finanlarea este asiguratd de la bugetul de stat, dar prin
bugetul Ministerului Justiliei in cadrul cdruia func{ioneaz6. Lu6nd in considerare faptul ci
sistemul de probaliune va gestiona executarea unor sanc[iuni in mod direct, iar altele vor fi
externalizate unor structuri din comunitate a fost necesari introducerea unei dispozilii care
si prevadd posibilitatea de alocare unor fonduri pentru astfel de activitdli. Totodatd, findnd
cont de oportunitdlile oferite de fondurile oferite de Uniunea Europeand gi alfi donori a fost
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introdusd posibilitatea ca Direclia sd poate accesa alte surse de finanfare sau de a primi
donafii gi sponsoriziri.

2.3. Titlul l l l- Activitatea de probaliune
Titlul dedicat reglementdrii activitafii de proba!iune cuprinde distinct prevederi

privind fiecare dintre componentele majore care constituie ansamblul activitdfilor derulate
de cdtre consilierul de proba{iune in vederea implementdrii sancfiunilor gi mdsurilor
comunitare. Activitdfile majore sunt enumerate Tn Capitolul I gi prezentate in detaliu in
fiecare dintre capitolele care urmeazd.

Capitolul ll prezinti Tn ansamblu activitatea de evaluare pe care o realizeazl
consilierul de probaliune. In gruparea acestei activitafi au fost utilizate doud criterii: primul
criteriu este dat de distincfia minori - majori, al doilea de etapele procesului penal, faza
presententiald evaluarea inculpalilor, respectiv faza execulionald evaluarea
persoanelor condamnate penal gi aflate fie Tn supravegherea serviciului de probaliune, fie
in executarea unei mdsuri educative.

Mai intAi, evaluarea inculpalilor minori, la solicitarea organelor de urmdrire penali,
evaluare care are ca scop final sprijinirea instanfei de judecatd Tn individualizarea
mdsurilor educative prin furnizarea de informalii referitoare la mediul familial gi social al
minorului, la situalia educalionala gi profesionalS, la conduita generald a minorului, la
analiza comportamentului infraclional gi la riscul sivdrgirii de infrac[iuni. Referatul de
evaluare ca instrument de sistematizare a informaliilor amintite are reglementat un
con{inut minimal dinamic Ai adaptabil situaliilor particulare specifice fiecdrui caz gi a fost
gAndit in mod similar referatelor presentenfiale utilizate Tn majoritatea sistemelor de
probaliune europene. Pentru prima datd in legislalia rom6nS, este reglementatd expres in
confinutul referatului de evaluare formularea de propuneri motivate cu privire la mdsurile
educative gi programele de reintegrare sociald sau alte obligalii considerate cele mai
potrivite pentru a fi impuse minorului. in aceeagi secliune a fost reglementati gi situalia in
care o evaluare completd nu poate fi realizati in condifiile in care minorul fie nu
colaboreazA cu consilierul de probafiune, fie nu poate fi gasit. Solufiile oferite pentru
aceste situalii au menirea de a impiedica transformarea referatului de evaluare intr-un
instrument pur formal, pe de o parte, gi de a evita un blocaj procedural Tn derularea
procesului penal, pe de altd parte.

Evaluarea inculpafilor majori, degi nereglementatd expres in Codul de procedurd
penal6, este g6nditi in mod similar in ideea de a sprij ini organul judiciar, atunci cdnd
aceasta consideri necesar, cu un aport informational suplimentar. Evaluarea inculpalilor
majori este consemnatd intr-un raport de evaluare, denumit astfel pentru a facilita
distincfia terminologicd intre cele doud instrumente gi completarea lor in detaliu prin
regulamentul de aplicare a legii.

Evaluarea minorilor aflali in executarea unei mdsuri educative, respectiv evaluarea
persoanelor majore aflate in supraveghere are in con[inut inclusiv referirile la evolulia
persoanei pe parcursul executirii misurii educative sau a pedepsei prin includerea in
conlinutul referatului, respectiv raportului de evaluare, a datelor privind respectarea
mdsurilor gi a obligafiilor pe care persoana le are de indeplinit. Referatul, respectiv
raportul de evaluare, intocmit pentru aceste ipoteze are o naturd diferitd de evaluarea
presentenliala. in ideea de a eficientiza funclionalitatea mecanismului de colaborare cu
instanfa de judecatd gi de a simplifica procedura de lucru, instrumentul de consemnare a
evaludrii pe perioada execulionald are addugatd valoarea de act de sesizare a instanfei
de judecatd atunci cAnd, potrivit Codului penal, consilierul de probafiune are obligalia de a



aduce la cunogtinla instanlei de judecatd constatdrile sale cu privire la motive care justificd
modificarea sau incetarea unor obligalii, respectiv neindeplinirea misurilor sau
neexecutarea obligafiilor impuse in condiliile stabilite de instanla de judecatd.

Capitolul lll vine sd completeze reglementarea procesului de sprijinire a instanfei
de judecati in procesut de individualizare a pedepselor gi misurilor educative. ln
acest capitol se stabilegte modalitatea de punere la dispozilia instanlei de judecati a
informafiilor de care are nevoie pentru individualizarea unora dintre obligaliile prescrise de
Codul penal 9i se reglementeazd contribulia consilierului de probaliune la judecarea
minorilor pentru ipoteza in care este necesard completarea evaluirii realizate sau a
propunerilor formulate, in funclie de posibilele modificdri intervenite in situalia persoanei.

Capitolul lV este dedicat procesului de supraveghere al executirii sanc[iunilor 9i
misurilor comunitare. Reglementarea de ansamblu a supravegherii aduce o abordare
ugor diferitd de prevederile actuale, cel pulin din doud puncte de vedere. O datd pentru ci
definegte procesul de supraveghere ca fiind un ansamblu integrat intre activitatea de
control gi cea de asistare. Din acest punct de vedere, procesul de supraveghere
corespunde definiliilor formulate in recomanddrile internalionale Tn domeniu, dintre care
cea mai recentd, Recomandarea CE Nr. (2010)l privind regulile europene in domeniul
proba{iunii folosegte o terminologie similari pentru definirea a ceea ce inseamnd
probafiune. Al doilea aspect de noutate pe care-l aduce reglementarea procesului de
supraveghere consti in conceperea acestuia ca fiind un ansamblu integrat in care
serviciului de probaliune ii revine un rol majgr de coordonator al activitdlilor gi intervenliilor
derulate fa!5 de persoana supravegheatd. ln suslinerea acestei aborddri, a fost introdus
expres conceptul de management de caz care vine si corijeze orice posibild segmentarea
a procesului care ar putea rezulta din externalizarea secven[iali a serviciilor in domeniu.
Cu alte cuvinte, in ipoteza Tn care, aga cum rezultd mai jos din prezentarea detaliatd a
executirii obligafiilor stabilite de instanli, supravegherea concretd a executdrii acestor
obligalii este dati unor institulii din comunitate, managementul de caz rdmine la nivelul
serviciului de prob^aliune ca institulie direct responsabilS de punerea in executare a
sancliunii penale. In cadrul acestui mecanism, responsabilitatea coordonirii Tntregului
proces este a consilierului de probafiune manager de caz, al cirui rol este individualizat
potenfat tocmai pentru a permite o monitorizare atentd gi permanentd a cazului. Corelativ
responsabilitdlii directe care ii revine consilierului de proba(iune manager de caz, au fost
gdndite mecanisme care si-i pund la indem6nd instrumente cu valoare de obligativitate
pentru toli agenlii implicafi in procesul de supraveghere. Cu titlu de exemplu, deciziile pe
care le emite consilierul de probaliune manager de caz gi care au opozabilitate inclusiv
fafa de institulii le din comunitate.

Procesul de supraveghere este reglementat distinct, dupa cum este vorba despre
persoanele supravegheate majore sau minori, capitolul lVfiind alcdtuit din 4 secfiuni: 1)
scopul procesului de supraveghere; 2) procesul de supraveghere a majorilor, 3) procesul
de supraveghere a minorilor gi 4) asistarea in cadrul procesuluide supraveghere.

In ceea ce privegte coordonarea procesului de supraveghere a persoanele
majore, dispozili i le sunt aplicabile in situa[ii le in care instanla de judecatd a dispus:
amdnarea aplicirii pedepsei, suspendarea executdrii pedepsei sub supraveghere sau
liberarea condilionatd, daci restul de pedeapsi rimas neexecutat la data liberdrii este de
2 ani sau mai mare. Deoarece, sub aspectul punerii in executare gi al supravegherii, cele
trei institulii prezintd multiple asemdndri, s-a optat pentru o reglementari unitari, pornind



de la esen{a procesului de supraveghere, subliniind diferenlele situalionale, atunci cdnd
aceastd subliniere este necesari.

in vederea punerii in executare a uneia dintre sancliunile comunitare care fac
obiectul procesului de supraveghere al persoanelor majore, a fost instituitd o procedurd
expresd de citare a persoanei la serviciul de probafiune, posibilitatea colabordrii cu
organele de polilie in vederea g6sirii persoanei, iar pentru ipoteza Tn care persoana nu
este gdsitd sau refuzi colaborarea cu serviciul de probafiune, in scopul de a evita
neexecutarea unei hotdr6ri judecdtoregti, a fost conceputd procedura de informare a
instanlei de judecati cu privire la imposibilitatea punerii in executare a hotdrdrii.

Principalele instrumente utilizate de cdtre consilierul de probaliune manager de
caz sunt dosarul de probaliune gi planul de supraveghere al ciror conlinut reflecti
conceptul managementului de caz, pe de o parte 9i avanseazd principiile metodologiei de
lucru, pe de alti parte. Astfel, dac6 dosarul de probaliune permite o evaluare a cazului in
oricare moment al supravegherii, planul de supraveghere este intocmit cu respectarea
principalelor recomanddri cu privire la principiile esenliale ale intervenliei in probatiune,
dintre care amintim: implicarea persoanei supravegheate in intocmirea planificirii
procesului de supraveghere; planificarea are la bazd o evaluare iniliald a riscului gi a
nevoilor persoanei (dupa modelul consacrat Tn sistemele de probafiune moderne risc *
nevoi * responsivitate); revizuirea planului este posibili pe tot parcursul supravegherii.

In continuare, textele sunt grupate in doud categorii: misuri de supraveghere gi
obligalii. in ceea ce privegte misurile de supraveghere, acestea sunt, conform Codului
penal 9i potrivit naturii lor, in supravegherea directi a serviciului de proba[iune. Tn vederea
exercitirii controlului asupra respectdrii acestor mdsuri, au fost avansate in textul de lege
cAteva mijloace pe care le are la indem6nd consilierul de probaliune manager de caz,
detalierea acestora urm6nd a fifdcutd prin regulamentul de aplicare al legii.

Cu privire la obligalii le care pot fi impuse persoanei supravegheate, mecanismul
urmat in reglementare este urmitorul: instanla de judecatd impune persoanei executarea
unei obligalii, de exemplu, obligalia de a frecventa un program de reintegrare social6,
consilierul de probaliune desemnat manager de caz realtzeazd evaluarea inifiald a
persoanei, dupi care, in funcfie de nevoile concrete ale acesteia gi de particularitdfile
cazului, stabilegte care program de reintegrare sociali este cel mai potrivit. in pasul
urmdtor, finand cont inclusiv de disponibilitatea acelui tip de program, decide unde sd fie
urmat respectivul program, in cadrul serviciului de probafiune sau in cadrul unei institulii
din comunitate. Doud principii de lucru au fost luate in considerare in conceperea acestui
mecanism. principiul intervenfiei adaptate gi principiul externalizdrii serviciilor in cadrul
managementului de caz.

Principiul intervenliei adaptate este consacrat atdt in recomanddrile europene cAt gi
in practica altor sisteme de probaliune ca rezultat al cercetdrilor in domeniu gi Tnseamnd
cd, pentru a avea rezultatele scontate, orice intervenfie in plan comportamental trebuie si
fie in acord cu necesitSlile gi potenfialul individual al persoanei. Am optat pentru stabilirea
modalitatii concrete de intervenlie de citre consilierul de probafiune gi nu de cdtre instanla
de judecati deoarece personalul de probaliune are pregdtirea de specialitate necesari,
pe de o parte gi are posibilitatea de a face o evaluare completd inainte de a decide planul
de intervenlie.

Principiul externalizdrii serviciilor in domeniul proba[iunii este util izat, de asemenea,
in multe sisteme de probaliune consacrate gi gi-a demonstrat utilitatea din mai multe
puncte de vedere: din punct de vedere al eficienfei, este preferabili o specializare pe
domenii concrete de lucru; din punct de vedere al finalitifii, externalizare inseamni
implicarea directi a comunitatii Tn gestionarea sancfiunilor gi misurilor comunitare; din



punct de vedere administrativ, volumul prea mare de cazuri ar impieta asupra unei
aborddri complete cdtd vreme aceasta ar fi apanajul exclusiv al serviciului de probafiune.

Pentru acele tipuri de obligalii, a ciror executare este verificatd de cdtre instituliile
din comunitate, cirora le-a fost externalizat expres serviciul respectiv prin decizia
consilierului de probaliune sau de cdtre alte organe abilitate, conform Codului penal, a fost
reglementatd modalitatea de colaborare in baza aceluiagi principiu al managementului de
caz: orice neexecutare este raportatd consilierului de probafiune manager de caz care
monitorize azd in permanenld ansamblul executirii sancliunii sau mdsurii.

in cadrul obligaliilor care pot fi impuse, o particularitate fald de mecanismul general
prezentat mai sus o prezintd obligalia de prestare a unei munci neremunerate in folosul
comunit6{ii. Particularitatea este datd de faptul cd acestd activitatea este reglementatd in
detaliu in Legea privind executarea pedepselor, mdsurilor educative gi a altor misuri
dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate, ca atare,
?n prezentul proiect au fost fdcute trimiteri la textele care-gi pdstreazd aplicabilitatea.
Op{iunea aceasta a rezultat din faptul cd prestarea muncii neremunerate in folosul
comunitdlii este in prezent necunoscuti in aceastd formi gi, deci, presupune o atenlie
sporitd dat fiind implicaliile pe care reglementarea acestui domeniu le poate avea in raport
cu drepturile persoanei care are de executat o astfel de obligalie. in alti ordine, este de
agteptat cd un numir ridicat de persoane vor avea de efectuat aceasti activitate, Tn
condiliile Tn care Codul penal a optat pentru obligativitatea impunerii de cdtre instanla de
judecatd a acestei activitSli in toate cazurile in care este pronunfati o pedeapsi cu
suspendarea executdrii pedepsei sub supraveghere. in condiliile in care multe institulii, fie
institulii din comunitate abilitate expres conform legii, fie alte institu{ii gi autoritdli publice,
vor fi implicate in supravegherea executdrii acestei obligalii, s-a considerat necesar a
implica in alegearea instituliei instanla de judecatd, la momentul pronun{drii hotar6rii.
Astfel, instanfa, av6nd la indemini lista instituliilor unde poate fi executati aceasti
obligalie, stabilegte in conlinutul hotd16rii judecitoregti doui institufii, dintre care
consilierul de probaliune o va alege pe cea mai potriviti, ulterior evaludrii persoanei.

Cu privire la obligalia persoanei de a indeplini obliga{iile civile stabilite prin hotdr6re
cel mai tArziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere, a fost stabilitd
raportarea indeplinirii acestei obligalii cdtre consilierul de probafiune manager de caz
care, in virtutea relafiei prestabilite cu persoana supravegheati, poate avea la indemdni
pirghiile necesare motivirii persoanei inspre indeplinirea acestei obligalii mai mult decdt
ar putea sd o facd judecdtorul delegat cu executarea. Pentru acest motiv a fost gAndit un
termen de 6 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere in care consilierul de
probaliune manager de caz poate sd solicite persoanei supravegheate informalii privind
demersurile efectuate p6ni la acel moment.

in conformitate cu prevederile Codutui penal, ori de cAte ori consilierul de
probaliune manager de caz constatd ci au intervenit motive care justifici modificarea
obligaliilor sau Tncetarea executirii unora dintre obligalii realizeazd o evaluarea de
ansamblu a cazului (consemnati intr-un raport de evaluare) gi sesizeazd instanla cu
propunerile corespunzitoare. in aceeagi manierd a fost gAnditi gi procedura in ipotezain
care, fie direct, fie prin mijlocirea agenfilor implica{i in procesul de supraveghere,
consilierul de probaliune manager de caz constatd cd persoana supravegheatd nu
respecti misurile de supraveghere sau nu executd, in condi{iile stabilite, obligaliile ce Ti
revin. Atunci c6nd sesizarea judecitorului delegat cu executarea vine din exterior, de la
persoana vitdmati sau o alti persoand interesatd, consilierul de probaliune manager de
caz realizeazi evaluarea de ansamblu a cazului gi consemneazd constatdrile sale in
raportul de evaluare pe care-l pune la indemdna judecitorului.



In ceea ce privegte coordonarea procesului de supraveghere a minorilor,
dispozili i le legii sunt aplicabile minorului fala de care s-a dispus una dintre mdsurile
educative neprivative de libertate: stagiul de formare civicd, supravegherea, consemnarea
la sf6rgit de s5pt6m6nd sau asistarea zilnicd, cAt gi in cazul inlocuirii mdsurii interndrii Tntr-
un centru educativ sau a interndrii intr-un centru de detenfie cu mdsura asistdrii zilnice.

Prevederile care descriu mdsurile educative sporesc specificul fiecdreia in parte,
diferenliindu-le, in plus, pentru a accentua gradualitatea lor sub aspectul severitdlii.

Textul reglementeazd rolul consilierului in cadrul procedurii prevdzute de art. 511
din Codul de proceduri penali ce face referire la momentul punerii Tn executare a mdsurii
educative. Consilierul de proba[iune manager de caz din cadrul serviciului de proba[iune
citat formuleazd propuneri privind incredin{area supravegherii minorului in situafia in care
aceasta nu a fost stabilitd prin hotirdrea judecitoreascS, avdnd la bazd rezultatele
evaludrii realizate cu ocazia intocmirii referatului de evaluare. Data intrevederii ulterioare
din cadrul serviciului de probaliune se stabilegte in cadrul acestei intdlniri ini[iale, pentru a
realiza, pe de o parte, o continuitate fireascd procesului de punere in executare a mdsurii
9i pentru a accentua colaborarea actorilor implicafi in supravegherea mdsurilor educative
neprivative de libertate, pe de alt6 parte.

Prin corelalie cu reglementarea supravegherii la majori, instrumentele principale
de lucru sunt tot dosarul, numit in acest caz dosar de probaliune al minorului, precum gi
documentele de planificare a activitdlii de supraveghere. lindnd cont de caracteristicile
managementului de caz in supravegherea minorului, documentele de planificare a
activitalii de supraveghere reflectd mecanismul colaborare - control - coordonare in raport
cu persoanele gi/sau instituliile implicate in punerea Tn executare a mdsurilor educative.
Spre deosebire de procedura in cazul supravegherii majorilor, consilierul de probaliune nu
realizeazl un plan de supraveghere propriu-zis, dar aprobd, in forma revizuitd, dacd este
cazul, planul de formare civicd sau planul programului zilnic Ai intocmegte, cu implicarea
persoanelor prevdzute de lege, un plan de consemnare la sfdrgit de sdptdmdnd sau un
plan al asistarii zilnice.

Legea distinge, pe de o pane, intre responsabilitatea supravegherii gi indrumdrii
efective a minorului Tn cazul mdsurii educative a supravegherii, a consemnirii la sfdrgit de
sdptdmani gi a asistdrii zilnice, responsabilitate care poate fiincredinfatd de cdtre instanli
unei persoane sau de cdtre consilierul de probaliune manager de caz, prin decizie, unei
institulii din comunitate 9i responsabilitatea coordonirii gi controlului supravegherii care
revin in toate cazurile serviciului de probafiune, pe de altd parte.

Pe lAngd elementul de noutate pe care-l implicd reglementarea mdsurilor educative
in ansamblu, implementarea acestor mdsuri presupune externalizarea unor servicii. in
acest sens, derularea efectivd a stagiului de formare civicd, a cursurilor de pregitire
gcolard 9i formare profesionali sau a altor activitSli din programul zilnic de supraveghere,
supravegherea consemnirii la sfdrgit de siptdmdnd, precum gi derularea programului
asistirii zilnice pot fi Tncredinfate, de cdtre judecitorul delegat sau prin decizie a
consilierului de probafiune manager de caz, institufii lor din comunitate.

AvAnd in vedere cd unele prevederi ale Codului penal din confinutul mdsurilor
educative, prevdzute de art. 118 -120, coincid cu obligaliile ce pot fi impuse pe durata
executirii oricirei mdsuri educative neprivative de libertate (in special in cazul obligaliilor
de la ad. 121 lit. a), c), d), e) din Codul penal), prezentul proiect reglementeazd separat
confinutul misurii educative de cel al obligaliilor, care pot avea caracter adilional. Aceastd
reglementare are rolul de a clarifica textul Codului penal gi de a facilita individualizarea



continutului mdsurilor educative prin stabilirea tipului de activitate diferenliat in funcfie de
particularitd{ile cazului gi specificuf mdsurii educative dispuse.

ln acord cu dispozili i le Codului penal cu privire la dinamica obligafii lor, cu
posibilitatea de modificare sau incetare a acestora, activitd[ile care necesitd o durati in
timp comparativd cu durata misurii educative (inlelegind aici cursurile, programele sau
interdicfiile) pot fi incluse direct in conlinutul misurii educative, de cdtre judecitor care va
stabili tipul activitelii gi Tn concret de cdtre consilierul de probafiune manager de caz. in
acelagi timp, aceste activit6fi se pot completa cu cele previzute ca obligalii, fird a se
suprapune, realiz6nd in ansamblu un program diversificat 9i mai eficient pentru
reabilitarea minorului.

in afara stagiului de formare civic6, reglementirile Codului penal nu cuprind Tn
conlinutul mdsurilor referiri cu privire la derularea unor programe de reintegrare, in sensul
promovat de cod in cadrul individualizirii pedepselor la majori. Mai mult, derularea unor
astfel de programe nu este o activitate individualizatd in enumerarea obliga{iilor prevdzute
la art. 121 alin. (1) din Codul penal. Ca urmare, prezenta lege prevede posibilitatea urmdrii
de cdtre minor a unui program de reintegrare stabilit in con[inutul misurii educative a
consemndrii la sfdrgit de sdptamind, precum gi a asist6rii zilnice. Totodatd, consilierul de
probaliune manager de caz poate sd stabileascd aceastd activitate in planul programului
consemndrii la sfdrgit de saptdm6nd sau in cadrul planului asistdrii zilnice pe care il
intocmegte in urma evaludrii nevoilor minorului.

Dac6, pe durata executdrii unei mdsuri educative neprivative de libertate, consilierul
de probaliune manager de caz constati sau este informat de cdtre organele abilitate, ori
de cdtre alte persoane, cd minorul nu executd obligaliile ce ii revin, sau nu respectd
condifiile de executare a misurii educative, verificd motivele care au determinat aceastd
nerespectare gi, dacd apreciazd ci nerespectarea s-a fdcut cu rea-credin{d, informeazd
instanla de judecatd printr-un referat de evaluare.

Secliunea a 4-a acestui capitol reglementeazd activitatea de asistare ca parte a
procesului de supraveghere.

Activitatea de asistarea persoanelor supravegheate, minori gi majori, se realizeazd
prin intermediul cursurilor de pregdtire gcolard sau calificare profesionalS, programelor de
reintegrare sociald, consultanfei, indrumdrii vocalionale 9i a altor activitali. Acestea fie
sunt stabilite in hotdr6rea judecdtoreascd ca obliga{ii de sine stdtdtoare ori, dupi caz, in
conlinutul mdsurilor educative dispuse pentru minori, fie sunt stabilite de cdtre consilierul
de probaliune manager de cazin documentele de planificare a supravegherii, cu acordul
persoanei, in scopul reabilitdrii sociale a acesteia.

Legea prevede ca in situalia in care aceste activitdli nu au fost stabilite ca obliga{ii
prin hotdr6rea judecitoreascd gi nu existd acordul persoanei, consilierul manager de caz,
daci constatd cd existd motive intemeiate care sd justifice derularea lor, sesizeazd
instanfa pentru modificarea obligafiilor prin realizarea referatelor sau a rapoartelor de
evaluare corespunzdtoare.

Reglementarea are in vedere adaptarea procesului de supraveghere la nevoile
persoanei, la particularitdlile sociale gi psihologice ale acesteia, precum 9i la riscul de
sdvdrgire de noi fapte penale prezentat, fdrd a suprasolicita instan{a de executare.
Accentul este pus pe motivalia persoanei supravegheate care poate adera la o formd de
intervenlie sau alta, nefiind necesard modificarea unei obligalii sau impunerea uneia noi
pe cale proceduralS.
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Capitolul V prezintd activitatea de coordonare a executirii amenzii prin
prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitilii. Spre deosebire de ipoteza
in care aceaste activitate este impusd in sarcina unei persoane cu titlu de obligalie care
insolegte amAnarea aplicdrii pedepsei sau suspendarea executirii pedepsei sub
supraveghere, Tn aceastd situafie, activitatea de prestare a muncii neremunerate in folosul
comunit-lii are o naturd juridicd diferita 9i a fost reglementati ca atare in prezenta lege.
Deoarece nu ne aflim in prezenla unui proces de supraveghere propriu-zis, aga cum este
prezentat acesta in capitolul anterior, prevederile referitoare la managementul de caz sau
asistare nu au fost preluate. Gestionarea coordondrii acestei activitdli se limiteazd la
colaborarea consilierului de probafiune cu institulia din comunitate in cadrul cdreia este
prestata activitatea. Ca instrument de lucru, consilierul de probaliune are la dispozi{ie
dosarul de executare a muncii in folosul comunitdlii, denumit astfel tocmai pentru a
sublinia diferenla fafa de dosarul de probafiune. Prevederile art. 51 si 61 se aplica 9i in
aceastd ipotezd.

Capitolul Vl este destinat activitilii consilierului de probaliune in legituri cu
persoanele private de libertate.

Expresia activitali in legdturd cu persoanele private de libertate reflecti cadrul mai
larg al colabordrii consilierului de probaliune alituri de personalul uniti l i lor penitenciare cu
responsabilitafi directe in derularea activitalilor cu persoanele private de libertate.

Activitalile consilierului de probaliune in penitenciare, centre educative gi centre de
detenlie, sunt strict orientate spre pregdtirea pentru liberare gi au loc cu cel mult 6 luni
inainte de momentul la care persoanele private de libertate sunt propuse pentru liberare
sau inlocuire a mdsurii educative privative de libertate cu asistarea zilnicd, in cazul
minorilor. in acord cu specificul acestor activitali gi cu prevederile art. 101, ale art. 124
alin 5 gi ale art. 125 alin. 5 din Codul penal este reglementatd participarea consilierului la
comisiile gi consiliile organizate pentru analiza propunerilor de liberate sau inlocuirea
mdsurilor educative privative de libertate cu misura asistdrii zilnice in cazul minorului.

in cazul participdrii la desfSgurarea lucrdrilor comisiei de propuneri pentru liberarea
condilionati din unitdlile penitenciare, la lucrdrile consiliului educativ organizat la nivelul
centrului educativ, respectiv ale comisiei din centrul de detenfie, consilierul de probaliune
face propuneri in privinla obligaliilor ce pot fi impuse dupa liberare, propuneri ce sunt
menlionate in cadrul procesului - verbal incheiat de comisie gi inaintat instanlei, Tn cazul
majorilor gi in cadrul unui referat de evaluare in cazul minorilor, predat comisiei gi ulterior
instanfei de judecata cdreia i se inainleazl propunerea. Pentru a facilita evaluarea
necesard formulSrii propunerilor, a fost reglementat expres accesul consilierului de
probaliune la dosarul individual al persoanei existent la nivelul unitatii de detenlie.

in capitolul Vll au fost reglementate actele consilierului de probaliune in cadrul
activitdlii sale. Astfel, deciziile emise de consilierul de probaliune au caracter de
obligativitate nu doar pentru persoana supravegheatd, dar gi pentru actorii externi care
participi la procesul de supraveghere. Ca urmare, ca un plus de garantie a obiectivitilii,
transparenfei gi responsabilita{ii consilierului de proba{iune, acestea sunt avizate de citre
geful ierarhic superior gi sunt contestabile la judecatorul delegat cu executarea. Procedura
solufiondrii plAngerii impotriva acestor decizii a fost, de asemenea, prevdzuti in detaliu. in
ceea ce privegte restul actelor, acestea sunt supuse pldngerii la geful ierarhic superior
numai cdnd vizeazd aspecte esenliale in activitatea de probafiune. Ca mdsurd de
proteclie gi de echilibru, a fost previzut expres faptul cd anumite acte ale consilierului de
probafiune nu sunt supuse niciunei pldngeri. Este vorba despre cele in care este
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consemnatd opinia specialistului gi propunerile care nu au decat valoare consultativi
pentru organeie judiciare. ln ceea ce privegte activitatea de probaliune, relalia $e
subordonare consilier - gef ierarhic superior a fost incadratd dreptului la verificare acordat
gefului ierarhic superior.

Colaborarea cu institutiile din comunitate, degi se regisegte pe parcursul
intregii legi ca aspect definitoriu al activitafii de probaliune, inclusiv la nivel de principiu,
are Consacrat capitolul Vlll al legii unde, mai intai este prevdzutd expres modalitatea de
implicare a serviciului de probatiune, respectiv a Direcliei Nalionale de Probaliune in
procedura abilitdrii instituliilor din comunitate care urmeazi a participa la executarea
sancliunilor gi mdsurilor comunitare. in continuare sunt enumerate activiti l i le in care pot fi
implicate institulii le din comunitate, obligalii le pe care acestea le au Tn rapoft cu ansamblul
procesului de supraveghere gi dreptul de acces la datele relevante pentru aducerea la
indeplinire a responsabilitali lor care le incumba.

2.3. Titlul lV - Dispozitii tranzitorii si finale
Dispozifiile tranzitorii gi finale conlin prevederi referitoare la noua structura

organizatorici centrald, la aspectele de ordin administrativ presupuse de reorganizarea
sistemului precizdnd totodatd faptul cd numirul de posturi necesar funclionarii Direcliei
Nalionale de Probaliune, pe de o parte gi structurilor teritoriale, pe de altd parte, va fi
stabilit ulterior prin hotdrdre de Guvern.

Dispoziliile tranzitorii care prevdd continuarea aplicdrii legislaliei privind statutul
personalului de probaliune pAnd la adoptarea noii legi au rolul de a asigura continuitatea
funcfiondrii in condi{ii normale a activitdfii in actualele servicii de probaliune. Dispoziliile
finale se referd la actele normative care urmeazd a fi abrogate urmare a intrerii in vigoare
a prezentei legi, precum gi la actele normative subsecvente care vor fi adoptate ulterior.

3. Alte informalii
La elaborarea soluliilor legislative ale proiectului de Lege privind organizarea gi

funcfionarea sistemului de probaliune, au fost avute Tn vedere o serie de acte normative
nal-ionale, respectiv: Legea nr.28612009 privind Codul penal, Legea nr. 135/2010 privind
Codul de procedu16 penalS, legislafia nalional6 actuald in domeniul probaLiunii
OrdonanLa Guvernului nr. 9212000 privind organizarea gi funclionarea serviciilor de
reintegrare sociald a infractorilor gi de supraveghere a executirii sancliunilor neprivative
de libertate, fiind efectuati 9i o analizd a doctrineiin materie.

in egal6 mdsurd, la elaborarea proiectului au fost avute in vedere gi Recomanddrile
Consiliului Europei in materie, dintre care amintim: Recomandarea Consiliului Europei nr.
R(92)16 referitoare la regulile europene privind sancliunile 9i mdsurile comunitare,
Recomandarea Consiliului Europei nr. R(97)12 privind personalul implicat in
implementarea sancfiunilor gi misurilor comunitare, Recomandarea Consiliului Europei nr.
(99)22 privind reducerea cregterii populafiei din penitenciare gi suprapopularea acestora,
Recomandarea Consiliului Europei nr. (2OOO)22 privind imbunitdlirea implementdrii
Regulilor europene privind sancliunile 9i mdsurile comunitare, Recomandarea Consiliului
Europei nr. (2003)22 privind liberarea condifionatd, Recomandarea Consiliului Europei nr.
(2006)2 privind regulile europene in domeniul penitenciarelor, Recomandarea Consiliului
Europei nr. (2008)11 privind regulile europene pentru infractorii minori subiect al
sancliunilor gi mdsurilor penale gi Recomandarea Consiliului Europei nr. (2010)1 privind
regulile europene in domeniul probaliunii.
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Secliunea a 3-a
lmpactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1 . lmpactul macroeconomic Nu este cazul
1'. lmpactul asupra mediului concurenfial

si domeniului aiutoarelor de stat
Nu este cazul

2. lmoactul asuora mediului de afaceri Nu este cazul
3. lmpactul social Prin obiectul sdu de reglementare gi

caracterul normelor sale, adresdnd-se
tuturor persoanelor care pot fi implicate
in activitatea de probaliune, fie
persoane care au de executat mdsuri gi
sancfiuni comunitare, fie institulii din
comunitate implicate in procesul de
supraveghere al acestora, proiectul are
un impact social semnificativ gi
constituie un progres vizibil fald de
realitatea actuali.

4. lmpactul asupra mediului Nu este cazul
5. Alte informatii Nu este cazul

Secliunea a 4-a
lmpactul financiar asupra bugetului general consolidat, at6t pe termen scurt, pentru

anul curent, cit gi pe termen lung (pe 5 ani)

Pentru a fi puse in aplicare, solufiile legislative propuse prin proiectul Codului penal
gi prin proiectul Codului de proceduri penali, care constituie temeiul elabordrii prezentului
proiect de lege, vor fi dublate de acliuni de ordin administrativ-organizatoric din partea
executivului, de naturd sd permitd desfdgurarea in condilii optime a tuturor activitdlilor
reglementate. lmpactul misurilor preconizate prin prezentul proiect necesitd o abordare
global6, bazatd pe o analizd aprofundatd privind punerea efectivd in aplicare a tuturor
noilor reglementdri in materie penalS, procesual-penald 9i execufional penali.

ln vederea stabiliri i impactului financiar se vor avea in vedere gi concluziile
experlilor in cadrul proiectului de reformi judiciari desfigurat impreuni cu Banca
Mondiali privind ,,Asistenfa tehnicd in vederea pregdtirii pentru punerea in aplicare a
noului Cod Civil, Cod Penal, Cod de Procedurd Civild, Cod de Procedurd Penald" -
proiect coordonat de Ministerul Justiliei in calitate de beneficiar gi S.C.A. luca Zbdrcea &
Asociafii, S.C. KPMG Rominia S.A., The Gallup Organization-RomAnia S.R.L. 9i Hewitt
Associates Sp. Z.o.o. in calitate de consultant, cu participarea Consiliului Superior al
Magistraturii, a Ministerului Public Ai a inaltei Curli de Casalie gi Justilie.

Secliunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaliei in vigoare

1. Mdsuri normative necesare pentru
aplicarea proiectului de act normativ:
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b) acte normative ce
elaborate in vederea
noilor dispozili i.

urmeaz6 a fi
implementiri i

a) acte normative in vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a
intrdrii in vigoare a proiectului de act
normativ:

a) Acte care vor fi abrogate:
- Ordonanla nr. 92 din 2000 privind organizarea
9i funclionarea serviciilor de reintegrare sociald
a infractorilor gi de supraveghere a executdrii
sancfiunilor neprivative de libertate, aprobatd
prin Legea nr. 129 din 2002 privind aprobarea
Ordonantei nr. 92 din 2000 privind organizarea
gi funcfionarea serviciilor de reintegrare sociald
a infractorilor gi de supraveghere a executdrii
sancfiunilor neprivative de libertate.

b) Acte care urmeazd a fi elaborate:
1. Regulamentul de aplicare a dispozili i lor
acesteia, adoptat prin hotarare a Guvernului;
2. Regulamentul de organizare gi funclionare a
sistemului de probafiune, adoptat prin ordin al
ministrului justitiei;
3. Regulamentul privind condiliile gi modalitatea
de organizare a concursurilor pentru ocuparea
posturilor de director gi directori generali
adjuncli, adoptat prin ordin al ministrului
justifiei;
4. Regulamentul privind activitatea Consiliul de
Conducere al Direcliei Nalionale de Probaliune,
adoptat prin ordin al ministruluijustifiei;
5. Regulamentul privind condifiile gi modalitatea
de organizare a concursurilor pentru ocuparea
posturilor de director gi gef serviciu din cadrul
Direcfiei Nafionale de Probaliune, adoptat prin
ordin al ministrului justifiei;
6. Regulamentul privind condifii le gi modalitatea
de organizare a concursurilor pentru ocuparea
posturilor de gef serviciu din cadrul serviciilor
de probaliune, adoptat prin ordin al ministrului
justil iei.

2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislalia comunitard in
cazul proiectelor ce transpun prevederi
comunitare

Nu este cazul

3. Misuri normative necesare aplicdrii
directe a actelor normative comunitare

Nu este cazul

4. Decizii ale Curlii de Justifie a Uniunii
Europene

Nu este cazul

5. Decizii ale Cu(ii Europene a
Drepturilor Omului.

Nu este cazul



6. Alte acte normative gi/sau
documente interna{ionale din care
decurg angajamente

1. Recomandarea CE Nr. R(92) 16 referitoare
ta regulile europene pivind sancliunile gl
mdsurile comunitare;
2. Recomandarea CE Nr. R(97) 12 privind
personalul implicat in implementarea
sancliunilor gi mdsurilor comunitare;
3. Recomandarea CE Nr. (99) 22 privind
reducerea cregterii popula,tiei din penitenciare
gi suprapopularea acestora;
4. Recomandarea CE Nr. (2000) 22 privind
i m b u n atd{i re a i m p I e m e ntd ri i Reg u I i I o r e u ro pe n e
privind sancliunile gi mdsurile comunitare;
5. Recomandarea CE Nr. (2003) 22 privind
libe rare a condilion atd ;
6. Recomandarea CE Nr. (2006) 2 privind
regulile europene in domeniul penitenciarelor;
7. Recomandarea CE Nr. (2008) 11 privind
regulile europene pentru infractorii minori
subiect al sancliunilor gi mdsurilor penale;
8. Recomandarea CE Nr. (2010)l privind
requlile europene in domeniul probatiunii.

7. Alte informatii Nu este cazul

Secliunea a 6-a
Consultirile efectuate in vederea elaboririi proiectului de act normativ

1. Informafii privind procesul de
consultare cu organizafii
neguvernamentale, institute de
cercetare 9i alte organisme implicate

Proiectul de act normativ a fost afigat pe pagina
de internet a Ministerului Justifiei, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 5212003
privind transparenla decizionald in
adm inistratia publicd.

2. Fundamentarea alegerii
organizafiilor cu care a avut loc
consultarea, precum gi a modului in
care activitatea acestor organizalii este
legata de obiectul proiectului de act
normativ
3. Consultdrile organizate cu
autoritdfile administraliei publice locale,
in situa[ia in care proiectul de act
normativ are ca obiect activitd{i ale
acestor autoritdli, in condiliile Hotirdrii
Guvernului nr. 52112005 privind
procedura de consultare a structurilor
asociative ale autoritSfilor administrafiei
publice locale la elaborarea proiectelor
de acte normative

Nu este cazul.
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4. Consultdrile desfigurate in cadrul
consili i lor interministeriale, in
conformitate cu prevederile Hot6rArii
Guvernului nr. 75012005 privind
constituirea consili i lor interministeriale
permanente

Nu este cazul

5. f nforma{ii privind avizarea de cdtre
a) Consil iul Legislativ
b) Consil iul Suprem de Apirare a lari i
c) Consil iul Economic ai Social
d) Consil iul Concurenlei
e) Curtea de Conturi

Este necesar avizul:
- Consiliului Legislativ;
- Consiliul Economic Ai Social
- Consiliului Superior al Magistraturii.

6. Alte informatii Nu este cazul

Secfiunea a7-a
Activitili de informare publici privind elaborarea 9i implementarea proiectului de

act normativ

Sectiunea a 8-a
Mdsuri de implementare

1. lnformarea societdfii civile cu privire
la necesitatea elabordrii proiectului de
act normativ

Proiectul de act normativ a fost afigat pe pagina
de internet a Ministerului Justifiei, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 52l2OO3
privind transparenfa decizionald in
administralia publicS.

2. lnformarea societSlii civile cu privire
la eventuaful impact asupra mediului in
urma implementdrii proiectului de act
normativ, precum gi efectele asupra
sdndt5lii gi securitilii cet6[enilor sau
diversitd{ii biologice

Nu este cazul

3. Alte informatii Nu este cazul

1. Mdsuri le
proiectului

punere in aplicare a
act normativ de cdtre

autoritSlile administraliei publice
centrale gi/sau locale - Tnfiinlarea unor
noi organisme sau extinderea
competenlelor institutiilor existente

de
de

Prezentul proiect de lege, privind organizarea gi
funclionarea sistemului de probaliune, propune
infiinlarea Direcfiei Nalionale de Probafiune, in
subordinea Ministerului Justifiei gi a structurilor
teritoriale ale acesteia, prin reorganizarea
Direcliei de Proba{iune gi a serviciilor de
probatiune existente in prezent.

2 .Alte informatii
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Av6nd in vedere cele mentionate mai sus, a fost intocmit prezentul proiect de

Lege p6gnd oriinizarea gi fdnclionarea sistemului de probafiune, pe care il

supunem spre aprobare.
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